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Referat af Divisionsrådsmøde 2013 

Amager Division  

1. Velkomst 

Velkommen til de fremmødte, både stemmeberettigede (32) og gæster. 

2. Valg af dirigent og referent: 

Dirigent – Martin Duus blev valgt. 

Mødet er indkaldt rettidigt og dermed lovligt. 

Referent – Jeppe Riis Henriksen blev valgt. 

3. Beretning fra divisionsledelse: 

Divisionsledelsen har arbejdet med eksterne arbejdsgrupper til forskellige arrangementer i divisio-

nen, f.eks. Divisionsturnering, Skæg og Blålys og grenture i efteråret. 

Desuden har divisionsledelsen flyttet kælder fra Mønten til Ved Stadsgraven. Intentionen er at af-

holde gruppeledermøder i lokalet fremover. 

Divisionsturnering foregik på Gurredam var fælles for alle grene undtagen for seniorerne. Grenene 

dystede i de samme discipliner men med stigende sværhedsgrad. Der var stor deltagelse fra mini og 

junior og kun enkelt mikropatrulje. 

Skæg og Blålys blev afholdt ved Islands Brygge Kulturhus. Det gav et stort fremmøde, også af ikke 

spejdere. I år ligger Skæg & Blålys d. 4. juni. 

En del af divisionsledelsen deltog i planlægningen af Spejdernes Lejr, og har brugt en del tid på det. 

Der har været grenture i efteråret. 

En tak til planlægningsteams for de forskellige arrangementer og ture. 

Reden har ikke haft så mange udlejninger. Redeudvalget fortsætter og har snart møde. 

Divisionsledelsen har desuden deltaget i: 

 Korpsets arbejdsgrupper, især Spejdercenter Holmen og hvordan man kan involverer lokale 

grupper. 

 Korpsets konsulenter har besøgt Thorolf i forbindelse med DDS Gruppeliv. 

 Arbejdsgruppen ” det ny Vestamager” som har arbejdet med at inddrage spejdere andre 

brugere, i de faciliteter der findes på Vestamager. 

 Vi har sammen med Amager Øst og Vest arbejdet om en børnetrafikplan, der arbejder med 

at give børnenes forhold en vigtigere plads i forbindelse med trafikplanlægning. 

 Lokalpolitisk vil arbejdet fremover flytte fra de lokale foreninger til lokaludvalg, der er valg 

for Amager Vest, Amager Øst og Christianshavn i februar 2014, kontakt Duus for yderligere 

information. 

 Martin anbefalede, at vi søgte valg til lokaludvalgene, for på den måde at få større indfly-

delse på den ”bunke” penge der kunne søges i udvalgene. 

 Martin ønsker at træde tilbage som DC, men vil stadig være i divisionsledelsen. Divisionsle-

delsen ønsker at sætte antallet af medlemmer op. 

Beretning er godkendt. 

4. Fremlæggelse af regnskab 
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Det lille underskud på regnskabet skal ses i forhold til de øgede udgifter til spejderaktiviteter. Ellers 

som i budgettet. 

Regnskabet er godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogen forslag. 

6. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid 

a. Målet, er at fastholde antallet af deltagere til eksisterende arrangementer og samlet set 

opnå en stigning 5%. 

Jakob Hermann, Mikkel Vibe: Er det muligt, at gøre arrangementerne billigere, der har væ-

ret kommentarer fra forældre? Christian lovede at Divisionsledelsen ser på om divisionens 

arrangementer kan gøres billigere. 

Hans Henrik, Blushøj(tidligere Mikkel Skov/Dragør gruppe) – Hvordan vil man opnå en stig-

ning? Det gøres ved en større ledelse, og nye idéer. 

b. Ingen punkter fra Divisionsledelsen. 

Hanne, Thorolf. Som ny gruppeleder har der tidligere været gruppeledermøder, dem har 

hun savnet. En anden ting kunne være fundraising på divisionsplan. Per, Københavns Sam-

råd – der er mulighed for at deltage gratis på kurser under Københavns Kommune – Kultur 

og Fritid. Anette, Sct. Georgs Gilder – hos Gilderne kan man søge tilskud til ture med mm. 

7. Vedtagelse af justeret budget 

For at bringe bedre balance i budgettet sænkes aktivitetsposten. 

Verner, Robin Hood – hvordan ser man fremtiden for Reden, så det ikke kun er røde tal i budgettet. 

Christian – man håber, at man kan få luft i budgettet til at ordne de sidste ting der mangler. 

Søren, Thorolf – Måske skal man overveje at sælge Reden? Christian – man håber på flere udlejnin-

ger, som regel er der får i samme år som de store lejre. 

Det justerede budget for 2013 er godkendt. 

Budgettet for 2014 blev godkendt med uændret divisionskontingent på 65 kr..  

 

PAUSE 

 

8. Fastsættelse af antallet af divisionsmedlemmer 

Divisionsledelsen ønsker, at fordoble antallet af medlemmer fra seks, som er lovkravet til 12. For-

slaget er godkendt. 

9. Valg af: 

a. Divisionschef(er) – Martin Duus ønsker at stoppe. 

i. Dorthe Philipsen ønsker at opstille. 

ii. Jan Hansen ønsker at opstille.  

Begge blev valgt. 

b. Kasserer (2-årig)– Christian Eggert blev valgt i 2012 og er ikke på valg. 

c. Øvrige medlemmer (2-årige): 

i. Linette Andersen er valgt i 2012 og er ikke på valg. 

ii. Morten Thaulov er valgt i 2012 og er ikke på valg. 

iii. Ville Witt er valgt i 2011 og ønsker ikke genvalg. 

iv. Anja Bogø ønsker at opstille. 
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v. Emma Sandler Berlin ønsker at opstille. 

vi. Helle Juul ønsker at opstille. 

vii. Lars Petersen ønsker at opstille. 

viii. Martin Duus ønsker at opstille. 

ix. Stephanie Jensen ønsker at opstille. 

x. Søren Andersen ønsker at opstille. 

 Alle opstillede blev valgt. 

10. Valg af: 

a. Revisor – Steen Petersen, tidl. 6.-7. Sundby ønsker at genopstille. 

b. Suppleant – Svend Jørgensen, 1. Sundby ønsker at genopstille.  

Begge blev valgt. 

11. Udpegning og godkendelse til: 

a. Reden 

i. Hvis man ønsker at være en del af udvalget kan man kontakte Christian Eggert. Se 

listen på dagsordenen. 

b. Vatelunden 

i. Anette Dornø er udpeget. 

ii. Kirsten Hansen er udpeget. 

iii. Verner Jensen (suppleant) er udpeget. 

c. Egemosecenteret 

i. Fritse Rosendal er udpeget. 

d. Ejendomsudvalg Gillastugan - Pt Ingen repræsentant 

e. Folehavefonden 

i. 1. Sønderbro – Søren. 

ii. Robin Hood – Alex. 

iii. Normannerne – Kjeld. 

f. Samråd 

Repræsentanter til de forskellige samråd og foreningsudvalg bliver valgt i de respektive 

grupper i kommunerne.  

12. Skriftlig beretning fra DDS kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 

Oplægget fra Merete Boe er tilgængeligt på hjemmesiden, 

13. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer i Divisionen. 

Der ingen arrangementer eller spejdercentre, der hører under divisionen. 

14. Evt. 

Hanne, Thorolf – foreslår at man laver en inventarliste, så man kan se, hvad der er tilgængeligt. 

Christian - Samtidig skal der laves en gennemgang for at se om tingene er up-to-date. 

Mia, Korpsledelsen holder et oplæg om korpsets fremtid bl.a.: Medlemsudvikling. Medlemskab af 

WOSM og WAGGS. Der blev udleveret nye aktivitetshæfter og en opfordring til at deltage i de årlige 

workshops. Aktivitetsdatabasen. Gruppegejst er et inspirationsarrangement for gruppeledelser. Na-

turens dag er i år 8. september og man opfordres til at bruge den til åbent hus arrangement. På 

hjemmesiden foreningsredskaber.dk kan finde værktøjer til arbejdet i lokalsamfundet. Woop app, 

som er en tværkorpslig spejder-app. Spejdernes Lejr vil blive holdt igen i 2017. Young Spokesper-
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sons, er et uddannelsestilbud til unge. Deltagelse i folkemødet på Bornholm bliver sammen med de 

andre korps for at give større fokus på vores værdier. 

Hanne, Thorolf – Savner i høj grad et mærke til 1. hjælp. Mia – En opfordring til at deltage på de re-

levante ”Åben bevægelse” arrangementer. 

Otto, 1. Sundby. Mangler et punkt, hvor man har mulighed for at kommentere på sidste mødes refe-

rat, og om det har været ude i god tid. Christian – Sidste år har man ikke levet op til kravet om at re-

feratet var ude i god tid. Der er ikke normalt, at man har et sådant punkt i forbindelse med årlige 

generalforsamlinger. Referatet vil blive offentliggjort indenfor tidsrammen i år. 

Katja 1. Sundby – er der nogle der har plads til grej til divisionsturneringen?  Dorthe vil se om, der 

kan blive plads i bilen til 1. Sundby og Thorolf. 

Anja, KLOW – Hvem bliver dagsordenen sendt ud? Det skulle blive sendt ud til dem, som er oprettet 

i Blåt Medlem. 

Christian – Det kunne være muligt at deltage i en større centerlejr på Stevninghus i 2014 som en di-

visionssommerlejr. Jan Hansen Normannerne mente, at hvis der skulle være en divisionssommerlejr 

skulle det være i 2014 eller 2015. Forsamlingen bad divisionen om at arbejde videre med mulighe-

derne 

Per, Københavns Samråd – Der er lavet en årsberetning, som blev udleveret i trykt form og som pdf 

på hjemmesiden. I Københavns Kommune er der en udviklingspulje, hvor man kan hente midler til 

spejderarbejdet. Jakob Hermann – Et opklarende spørgsmål om energisparende tiltag, er afhængig 

af om det er kommunen, der ejer hytten. Det afhænger om de pågældende ejer/leje forhold. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede mødet for slut. 

 

 

Martin Duus                                          Jeppe Riis Henriksen 

Dirigent                                                        Referent 

 

 


